Inauguração do Jardim dos Maroiços | 27 de setembro de 2012
Intervenção de José António Soares, Presidente do Município
da Madalena do Pico

[cumprimentos]

É para mim muito grato ver que o Concelho da
Madalena continua a progredir e a criar sustentabilidade
– presente e futura. Construímos no nosso Concelho um
edifício sólido. Este belo Jardim dos Maroiços é mais uma
pedra desse edifício.
A Câmara, o Governo, a iniciativa privada, a sociedade
civil no seu todo, podem, em conjunto e de forma articulada,
contribuir decisivamente para que esta terra picoense se
destaque no sentido positivo. Acreditamos que a competição
sã e honesta faz progredir as localidades. Pela nossa parte,
enquanto representantes legítimos do povo madalenense,
tudo fazemos para que a boa relação institucional dê frutos,
e este Jardim é um bom exemplo disso mesmo.

Não irei entrar em pormenores sobre a excelência deste
Jardim dos Maroiços, o senhor Diretor Regional fá-lo-á.
Contudo, não posso deixar de frisar que é importante para
nós que se tenha recuperado este terreno localizado em
área nobre da Vila da Madalena, como um espaço
polivalente para lazer, desporto e animação, ao serviço de
todos.
Daqui a alguns meses, este espaço tornar-se-á numa
zona nobre da Vila.
Convém também reparar que aqui a dois passos temos
uma grande superfície comercial, o parque de campismo
municipal e as áreas desportivas anexas, o que aumenta
ainda mais a importância sociocultural e económica desta
zona.
O turismo açoriano precisa de aumentar e sobretudo
diversificar os seus motivos de interesse. Precisamos de

mais diversidade de oferta, para a diversidade de visitantes
que temos.
Devo saudar com entusiasmo a criação deste Jardim dos
Maroiços, saudar todos aqueles – indivíduos e instituições –
que contribuíram para o seu conceito e construção – e, a
partir de hoje, para o seu normal funcionamento, em
articulação com os outros equipamentos de lazer e
socioculturais vizinhos.
Parabéns a todos!
Bem hajam.
Muito obrigado.

